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কথিত ‘সন্ত্রাসসর থিরুসে যুে’ শুরু হিার পর 
থিসকই মুজাথহদগণ িারিার িসে আসসেন থয, 
এই যুে শুধুমাত্র ইহুদী-কু্রসসডরসদর থিরুসে 
রক্তক্ষয়ী যুসে থেপ্ত কথতপয় মুজাথহসদর থিরুসে 
নয়, প্রকৃতপসক্ষ এটা ইসোসমর থিরুসে এক 
চেমান যুে, এথট চেমান যুে থসই সম্মাথনত 
মুসথেমসদর জনয যারা উম্মাহর থনযযাথতত হওয়া 
সম্মান এিং থগৌরিসক থেরত চায়, এটা 
দাথয়ত্বশীে উোমাসয় থকরাম এিং আল্লাহ র থদসক 
আহ্বানকারীসদর থিরুসে যুে, যারা থকনা এই 
উম্মাহর সসিযাচ্চ ভাসো কামনা কসরন এিং 
উম্মাহর প্রাকৃথতক সম্পদ এিং ধনসম্পদ 
থচৌযযিৃসের মাধযসম হাথতসয় থনয়ার জনযই চেমান 
এই যুসের অিতারনা। 

এই উম্মাহর জনয এটা আল্লাহ  তায়াোর রহমত 
স্বরূপ, থিথভন্ন থদসশ যুসের উমু্মক্ত থক্ষত্রগুসোসত 
যুিা সম্প্রদায়, সম্মাথনত উোমা এিং ইসোসমর 
জ্ঞাসনর আসোয় উদ্ভাথসত যুিকসদর দ্বারা আসোয় 
ভরপুর। এটা তাসদর দ্বারা সম্ভি হসয়সে থয তারা 

থনসজসদর ধমযসক প্রথতরক্ষার জনয, থনজ উম্মাহর 
থহোজসতর জনয, ইসোসমর পথিত্রতা অটুট 
রাখার জনয থজহাসদর আসোর পসি উসে 
এসসসেন। তারপসরও, থকেু উোমাসদর দে এিং 
দাঈ’রা এই পসির কথেনতার কারসণ এিং এই 
পসির ভয়ঙ্কর তযাগ স্বীকার এর কিা থচন্তা কসর 
থনসজসদরসক অন্ধকাসরর সীমানার মসধয থরসখই 
কাজ করাসকই ভাসো মসন কসরসেন।   

যাসহাক, উম্মাহর উপর থচসপ িসা অতযাচারী 
শাসকিগয, থিসশষ কসর থসৌথদ শাসকিসগযর দে 
এটাও সহয করসত পাসর থন। তারা উোমা এিং 
দ্বীসনর োত্রসদর কাে থিসক সরকারী সি ধরসণর 
কাযযক্রমসক সমিযন করা িযথতত আর থকেুই আশা 
কসর না, যথদও থসটা উমু্মক্ত কুেথরও হয়। এিং 
থয-ই এই সমান্তরাে কুেথরর রাস্তায় চেসত 
অস্বীকার কসরন, তাসকই পুসরাপুথর ভাসি থোহার 
থশসকর থপেসন থশষ কসর থদয়া হয়।  

সুতরাং, ওসহ উোমাসয় থকরাম এিং দ্বীসনর 
দাঈ’গণ! থনশু্চপ িাকা, থনসজসক িাইসর থিসক 
একজন মধযমপন্থী থহসসসি উপস্থাপন করা আর 
মুজাথহথদনসদর কাযযক্রমসক অস্বীকার করা 
আমাসদর কখনও এসি অতযাচারী তাগুত 
সন্ত্রাসীসদর হাত থিসক িাাঁচাসত পারসি না, িরং 
এটা শুধুমাত্র এসদর স্বস্বরতাথন্ত্রক মসনাভাি এিং 
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যারা থনসজর হাত থদসয় যুে করসি 
তারা মুথমন, যারা থনসজর মুখ থদসয় 

যুে করসি তারা মুথমন! 
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দাথম্ভকতার প্রসকাপ িাড়াসি। এটা তাই 
মুজাথহদসদর পক্ষ থিসক আমাসদর শাইখ এিং 
থজসে িন্দী ভাইসদর জনয িাতযা-  

‘আমরা এক আল্লাহ র ইিাদাহ কথর; থনযযাথতত 
এিং পরাথধন মুসথেমসদর সহায়তা করার মাধযসম, 
আমাসদর মত এিং অিস্থাসনর থিনু্দমাত্র োড় না 
থদসয়।’  

এিং এরাথিয়ান থপথননু্সোর আমাসদর থোকসদর 
আমরা িেসত চাই -থকভাসি আল্লাহ র রাসুে 
সাল্লাল্লাহু আোইথহ ওয়াসাল্লাম এাঁর থদৌথহত্র এিং 
তাসদর সািীরা আে সাউদ পথরিার এিং তাসদর 
মািা থমাটা তাগুত অতযাচারী প্রভুসদর থগাোম 
হসত পাসর? এটাই থক সময় নয়, থয এখন তুথম 
থতামার ধময, থতামার থজসে িথন্দ  উোমা এিং 
দাঈ’থদর সমিযসন মািা তুসে দাাঁড়াসি?  

পথরসশসষ, আমরা আিারও ইসোম এিং 
মুসথেমসদর পসক্ষ যারা কাজ করসে তাসদর 
স্মরসণর জনয ইসোসমর পসক্ষ আমাসদর সমিযসনর 
দথেে পুনরায় থপশ করোম। তাই, এখনই সময়, 
আসুন, আমরা কুের এিং তার থদাসরসদর 
থিরুসে এক কাতাসর ঐকযিে হই। 
 

 

 


